
BURGERPARTICIPATIE

Voor veel gemeenten zijn de enorme bezuinigingsopgave waar zij voor staan -door de 
centrale overheid-  een stimulans om meer zelfredzaamheid van de burger te vragen.Zo zijn er 
projecten als “zorgvoorelkaar” die de burgers moeten enthousiasmeren  elkander te 
helpen.Ook is sprake van burgerparticipatie als zij gevraagd worden om mee te denken,te 
praten en te adviseren.Dr. Cephas Lumina rapporteerde 30 juni 2011 aan de VN-
mensenrechtenraad in Geneve.Bezuinigingsmaatregelen kunnen schendingen van 
mensenrechten genereren.Zelfredzaamheid van de burger mag daarom niet leiden tot 
inperking van mensenrechten en klassieke Grondrechten.Wanneer burgers  gevraagd worden 
om mee te denken,te praten en te adviseren,moeten naast zelfredzaamheid ook ter sprake 
komen overheidsgeld dat wordt verspild met projecten die de belastingbetaler veel geld 
kosten.Te dure gebouwen,overbodige rapporten en onderzoeken,beloningen,veel te dure PR-
activiteiten,die vaak honderden miljoenen euro’s kosten aan belastingbetalergeld.Opschorting  
en beperking van mensenrechten en “klassieke”grondrechten kunnen door de overheid alleen 
worden ingeroepen tijdens noodtoestanden.
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Verenigde Naties Uitgangspunten 
 

 

Onafhankelijkheid 

1. Ouderen moeten kunnen beschikken over voeding, water onderdak, kleding 

en gezondheidszorg 

2. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om te werken of toegang te hebben 

tot andere inkomensvergrotende mogelijkheden. 

3. Ouderen moeten invloed kunnen hebben op de gang van zaken rond hun pensionering. 

4. Ouderen moeten toegang hebben tot passende educatie en opleidingsmogelijkheden. 

5. Ouderen moeten kunnen loeven in een omgeving die veilig is en aan te passen aan persoonlijke 

voorkeuren en verminderde capaciteiten. 

6. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

 

Deelname 

7. Ouderen moeten geïntegreerd blijven in de maatschappij; actief deelnemen in de formulering 

en invulling van het beleid dat direct te maken heeft met hun welzijn; hun kennis en vaardigheden 

kunnen delen met de jongere generaties. 

8. Ouderen moeten ouderenbewegingen en ouderenverenigingen kunnen vormen. 

 

Zorg 

9. Ouderen moeten kunnen profiteren van familie en gemeenschapzorg en bescherming in 

overeenstemming met elk maatschappelijk systeem van culturele waarden. 

10. Ouderen moeten toegang hebben tot de gezondheidszorg om hen te helpen hun optimale 

fysieke en mentale staat en emotioneel welzijn te behouden of terug te winnen en aanvallen van 

ziekte te voorkomen of te vertragen. 

11. Ouderen moeten toegang hebben tot sociale en juridische diensten om hun autonomie, bescherming 

en zorg te versterken. 

12. Ouderen moeten gebruik maken van institutionele zorg kunnen die bescherming rehabilitatie en sociale 

en mentale stimulatie in een menselijke en onzekere omgeving biedt. 

13. Ouderen moeten kunnen genieten van de mensenrechten en fundamentele vrijheden tijdens elke vorm 

van onderdak, zorg of behandelingsvoorziening, inclusief volledig respect voor hun waardigheid, geloof, 

behoeften en privacy en van het recht om beslissingen te nemen over hun zorg en de kwaliteit van hun 

leven. 

 

Zelfontplooiing 

14. Ouderen moeten de mogelijkheden voor volledige ontwikkeling van hun kennis kunnen voortzetten. 

15. Ouderen moeten toegang hebben tot de educatieve, culturele, spirituele en recreatieve bronnen 

van de maatschappij. 

 

Waardigheid 

16. Ouderen moeten waardig en in veiligheid kunnen leven en bewaard blijven van fysiek 

of mentaal misbruik. 

17. Ouderen moeten eerlijk behandeld worden, ongeacht leeftijd, ras, etnische achtergrond, 

 bekwaamheden en economische bijdragen.  
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